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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.

Here are some things you can work on:
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.

What can I do to improve?
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.
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Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.
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Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.

Here are some things you can work on:
Practise understanding very simple English conversations about people and events.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.

What can I do to improve?
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Every day, watch TV shows in English or listen to people who are having conversations in
English on TV. What’s your favourite show?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.
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Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy ra.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Xem các chương trình bằng tiếng Anh trên tivi hoặc nghe hội thoại bằng tiếng Anh trên tivi hằng
ngày. Em yêu thích nhất chương trình nào?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.
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Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise reading and listening to simple stories, and asking questions when you are talking to
people in English.

What can I do to improve?
Find a comic or a story that you like reading. Talk about what’s happening in the pictures in the
comic or what happens in the story.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Reading and
Writing Listening Speaking

Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc và nghe những mẩu truyện đơn giản và tập hỏi câu hỏi bằng tiếng Anh khi nói chuyện
với người khác.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm một truyện tranh hoặc mẩu truyện mà em thích đọc. Hãy kể về những gì đang xảy ra trong
những bức hình trong truyện tranh hoặc những gì xảy ra trong mẩu truyện.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise reading and listening to simple stories, and asking questions when you are talking to
people in English.

What can I do to improve?
Find a comic or a story that you like reading. Talk about what’s happening in the pictures in the
comic or what happens in the story.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc và nghe những mẩu truyện đơn giản và tập hỏi câu hỏi bằng tiếng Anh khi nói chuyện
với người khác.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm một truyện tranh hoặc mẩu truyện mà em thích đọc. Hãy kể về những gì đang xảy ra trong
những bức hình trong truyện tranh hoặc những gì xảy ra trong mẩu truyện.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise understanding very simple English conversations about people and events.

What can I do to improve?
Every day, watch TV shows in English or listen to people who are having conversations in
English on TV. What’s your favourite show?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy ra.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Xem các chương trình bằng tiếng Anh trên tivi hoặc nghe hội thoại bằng tiếng Anh trên tivi hằng
ngày. Em yêu thích nhất chương trình nào?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.

Here are some things you can work on:
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.
Practise reading and understanding details and main ideas in very simple English stories.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.

What can I do to improve?
Try to read one story in English a week. What happens in the stories?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Tập đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Cố gắng đọc một câu chuyện tiếng Anh mỗi tuần. Điều gì xảy ra trong những câu chuyện đó?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise using basic English words and very simple English grammar accurately.
Practise understanding very simple English conversations about people and events.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.
Practise reading and understanding details and main ideas in very simple English stories.
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.

What can I do to improve?
Do you know any English songs? What’s your favourite one? Can you teach it to someone in
your family?
Every day, watch TV shows in English or listen to people who are having conversations in
English on TV. What’s your favourite show?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?
Try to read one story in English a week. What happens in the stories?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập sử dụng chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn giản.
Tập hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy ra.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Tập đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Em có biết bài hát tiếng Anh nào không? Em thích nhất bài nào? Em có thể dạy một thành viên
trong gia đình hát bài hát đó được không?
Xem các chương trình bằng tiếng Anh trên tivi hoặc nghe hội thoại bằng tiếng Anh trên tivi hằng
ngày. Em yêu thích nhất chương trình nào?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?
Cố gắng đọc một câu chuyện tiếng Anh mỗi tuần. Điều gì xảy ra trong những câu chuyện đó?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.

Here are some things you can work on:
Practise understanding very simple English conversations about people and events.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.

What can I do to improve?
Every day, watch TV shows in English or listen to people who are having conversations in
English on TV. What’s your favourite show?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.
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Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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NGUYEN KHAC SONG KHUE

Nơi tham dự

Vietnam

Reading and
Writing Listening Speaking

Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy ra.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Xem các chương trình bằng tiếng Anh trên tivi hoặc nghe hội thoại bằng tiếng Anh trên tivi hằng
ngày. Em yêu thích nhất chương trình nào?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.

Here are some things you can work on:
Practise reading and listening to simple stories, and asking questions when you are talking to
people in English.

What can I do to improve?
Find a comic or a story that you like reading. Talk about what’s happening in the pictures in the
comic or what happens in the story.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc và nghe những mẩu truyện đơn giản và tập hỏi câu hỏi bằng tiếng Anh khi nói chuyện
với người khác.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm một truyện tranh hoặc mẩu truyện mà em thích đọc. Hãy kể về những gì đang xảy ra trong
những bức hình trong truyện tranh hoặc những gì xảy ra trong mẩu truyện.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise using basic English words and very simple English grammar accurately.
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.

What can I do to improve?
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Do you know any English songs? What’s your favourite one? Can you teach it to someone in
your family?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập sử dụng chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn giản.
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Em có biết bài hát tiếng Anh nào không? Em thích nhất bài nào? Em có thể dạy một thành viên
trong gia đình hát bài hát đó được không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.

Here are some things you can work on:
Practise understanding very simple spoken English descriptions about people and things.
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.
Practise understanding very simple English conversations about people and events.

What can I do to improve?
Find a description of someone in an English-language book. Tell someone about the person in
the book.
Every day, watch TV shows in English or listen to people who are having conversations in
English on TV. What’s your favourite show?
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Tập hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy ra.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm đoạn mô tả một ai đó trong sách tiếng Anh. Kể cho ai đó về người trong sách.
Xem các chương trình bằng tiếng Anh trên tivi hoặc nghe hội thoại bằng tiếng Anh trên tivi hằng
ngày. Em yêu thích nhất chương trình nào?
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.

Here are some things you can work on:
Practise reading and listening to simple stories, and asking questions when you are talking to
people in English.

What can I do to improve?
Find a comic or a story that you like reading. Talk about what’s happening in the pictures in the
comic or what happens in the story.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc và nghe những mẩu truyện đơn giản và tập hỏi câu hỏi bằng tiếng Anh khi nói chuyện
với người khác.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm một truyện tranh hoặc mẩu truyện mà em thích đọc. Hãy kể về những gì đang xảy ra trong
những bức hình trong truyện tranh hoặc những gì xảy ra trong mẩu truyện.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can read and understand simple English sentences that describe things – and you can write
them too.
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can understand very simple English conversations about people and events.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.

Here are some things you can work on:
Practise reading and listening to simple stories, and asking questions when you are talking to
people in English.

What can I do to improve?
Find a comic or a story that you like reading. Talk about what’s happening in the pictures in the
comic or what happens in the story.

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.
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Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc và nghe những mẩu truyện đơn giản và tập hỏi câu hỏi bằng tiếng Anh khi nói chuyện
với người khác.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Tìm một truyện tranh hoặc mẩu truyện mà em thích đọc. Hãy kể về những gì đang xảy ra trong
những bức hình trong truyện tranh hoặc những gì xảy ra trong mẩu truyện.

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản
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These are your strengths in English. Using Movers vocabulary and grammar:
You can read and understand details and main ideas in very simple English stories.
You can understand very simple spoken English descriptions about people and things.
You can describe things, tell basic stories, and answer questions about yourself using very
simple English.
You can use basic English words and very simple English grammar accurately.
You can understand very simple English conversations about people and events.

Here are some things you can work on:
Practise reading and understanding simple English sentences that describe things – and writing
them too.

What can I do to improve?
Every day, think of a sentence in English about something in your home or at school or find a
picture and write a sentence in English about it. Write the sentences down. Can you talk about
your pictures or remember your sentences?

THIS IS NOT A CERTIFICATE
Cambridge Assessment English reserves the right to amend the information given

before the issue of certificates to successful candidates.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Starters, Movers and Flyers exams are designed to
help children achieve internationally recognised
standards of English. The three exams are aligned to
the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) at Levels Pre A1,
A1 and A2.

Results for the exams are mapped to the Cambridge
English Scale. The Cambridge English Scale is
designed to complement the CEFR.

There is no pass or fail in Starters, Movers and
Flyers. All children receive a certificate which shows
how many shields they receive in each skill
(speaking, reading & writing and listening). The
maximum score is five shields.

The table below provides examples of young learners’ typical English language abilities at the Pre A1 to A2 levels of the CEFR:

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help people learn English and prove their skills to the world.

Listening and Speaking Reading and Writing

A2
120-139

CAN understand instructions given in more than one sentence.
CAN understand simple spoken descriptions of objects, people and
events.
CAN understand simple conversations on everyday topics.
CAN ask basic questions about everyday topics.
CAN tell short, simple stories using pictures or own ideas.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN talk briefly about activities done in the past.

CAN understand simple written descriptions of objects, people and events.
CAN understand simple, short stories containing narrative tenses.
CAN read and understand short texts, even if some words are unknown.
CAN link phrases or sentences with connectors like ‘and’, ‘because’ and ‘then’.
CAN write simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN write a short, simple story using pictures or own ideas.

A1
100-119

CAN understand very simple spoken dialogues about familiar topics with
the help of pictures.
CAN understand very simple spoken descriptions about people and
objects.
CAN express agreement or disagreement with someone using short,
simple phrases.
CAN respond to questions on familiar topics with simple phrases and
sentences.
CAN give simple descriptions of objects, pictures and actions.
CAN tell a very simple story with the help of pictures.
CAN ask someone how they are and ask simple questions about habits
and preferences.

CAN understand some simple signs and notices.
CAN read and understand some short factual texts with the help of pictures.
CAN read and understand some short, simple stories about familiar topics with the help of pictures.
CAN write short, simple phrases and sentences about pictures and familiar topics.
CAN write simple sentences giving personal details.
CAN write short, simple sentences about likes and dislikes.

Pre A1
Below 100

CAN understand letters of the English alphabet when heard.
CAN understand some simple spoken instructions given in short, simple
phrases.
CAN understand some simple spoken questions about self – such as
name, age, favourite things or daily routine.
CAN understand some very simple spoken descriptions of people – such
as name, gender, age, mood, appearance or what they are doing.
CAN understand some very simple spoken descriptions of everyday
objects – such as how many, colour, size or location.
CAN understand some very short conversations that use familiar
questions and answers.
CAN name some familiar people or things – such as family, animals, and
school or household objects.
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – such as
how many, colour, size or location.
CAN respond to very simple questions with single words or a ‘yes/no’
response.

CAN read and understand some simple sentences, including questions.
CAN follow some very short stories written in very simple language.
CAN write the letters of the English alphabet.
CAN write name using the English alphabet.
CAN copy words, phrases and short sentences.
CAN spell some very simple words correctly.
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Đây là những ưu điểm trong tiếng Anh của em. Sử dụng từ vựng và ngữ pháp của Movers:
Em có thể đọc và hiểu những chi tiết và ý chính trong các mẩu truyện tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể hiểu những mô tả tiếng Anh rất đơn giản về con người và đồ vật.
Em có thể miêu tả đồ vật, kể những mẩu truyện đơn giản và trả lời câu hỏi về bản thân bằng
cách sử dụng từ vựng tiếng Anh rất đơn giản.
Em có thể sử dụng một cách chính xác các từ tiếng Anh cơ bản và ngữ pháp tiếng Anh rất đơn
giản.
Em có thể hiểu những cuộc đối thoại bằng tiếng Anh rất đơn giản về con người và sự kiện xảy
ra.

Đây là một số điểm em cần cải thiện:
Tập đọc, hiểu và viết những câu tiếng Anh đơn giản miêu tả về đồ vật.

Tôi có thể làm gì để tiến bộ?
Mỗi ngày, nghĩ ra một câu tiếng Anh về một cái gì đó ở nhà hoặc ở trường hoặc tìm một bức
tranh và viết một câu bằng tiếng Anh để mô tả bức tranh đó. Viết ra các câu. Em có thể nói về
các bức tranh của mình hoặc nhớ các câu của mình không?

Đây không phải là một chứng chỉ
Cambridge Assessment English có quyền sửa đổi các thông tin được đưa ra trước

khi cấp chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi thành công.

Movers



Starters, Movers and Flyers

Các kỳ thi Starters, Movers và Flyers được thiết kế để
giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế.
Ba kỳ thi này được căn chuẩn theo Khung tham chiếu
trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) của Hội
đồng Châu Âu ở cấp độ Pre A1, A1 và A2.

Kết quả của các kỳ thi này được đánh giá dựa trên
thang điểm Cambridge English. Thang điểm
Cambridge English được xây dựng để bổ sung cho
CEFR.

Kết quả thi Starters, Movers và Flyers không có đậu
hay rớt. Tất cả trẻ em đều được nhận một chứng chỉ
ghi nhận tổng số khiên các em đạt được cho mỗi kỹ
năng (nghe, nói, đọc và viết). Điểm tối đa cho mỗi
phần thi là 5 khiên.

Bảng dưới đây cung cấp những ví dụ về trình độ tiếng Anh điển hình của trẻ em ở các cấp độ từ Pre A1 đến A2 của CEFR:

Chúng tôi là Cambridge Assessment English. Là một bộ phận thuộc Trường Đại học Cambridge, chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và
chứng minh kỹ năng của họ cho thế giới.

Nghe và Nói Đọc và Viết

A2
120-139

Có thể hiểu được những hướng dẫn dài hơn một câu
Có thể hiểu được những miêu tả đơn giản bằng lời về đồ vật, con người
và sự kiện xảy ra
Có thể hiểu những đoạn đối thoại đơn giản về các chủ đề hằng ngày
Có thể hỏi những câu hỏi cơ bản về các chủ đề hằng ngày
Có thể kể những mẩu truyện ngắn, đơn giản bằng cách sử dụng tranh
ảnh hoặc ý tưởng riêng
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, tranh ảnh và hành động
Có thể kể tóm tắt về các hoạt động đã làm trong quá khứ

Có thể hiểu những bài viết đơn giản miêu tả về đồ vật, người và sự kiện
Có thể hiểu những câu truyện ngắn, đơn giản có chứa các thứ dùng để kể chuyện
Có thể đọc và hiểu những đoạn văn ngắn, ngay cả khi đoạn văn có một vài từ lạ
Có thể kết nối câu hoặc cụm từ bằng những từ nối như ‘and’, ‘because’ và ‘then’
Có thể viết các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể viết một mẩu truyện ngắn, đơn giản sử dụng hình ảnh hoặc ý tưởng riêng

A1
100-119

Có thể hiểu những cuộc đối thoại rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc
khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hiểu những mô tả bằng lời rất đơn giản về con người và đồ vật
Có thể sử dụng những cụm từ ngắn và đơn giản để thể hiện sự đồng ý
và bất đồng
Có thể sử dụng những cụm từ và câu đơn giản để trả lời câu hỏi về các
chủ đề quen thuộc
Có thể đưa ra các miêu tả đơn giản về đồ vật, hình ảnh và hành động
Có thể kể một câu chuyện rất đơn giản khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể hỏi thăm người khác và đặt những câu hỏi đơn giản về thói quen
và sở thích

Có thể hiểu được một số bảng hiệu và thông báo đơn giản
Có thể đọc và hiểu một số văn bản thực tế ngắn khi có hình ảnh trợ giúp
Có thể đọc và hiểu một số mẩu truyện ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc khi có hình ảnh trợ
giúp
Có thể viết những cụm từ và câu ngắn, đơn giản về những bức tranh và chủ đề quen thuộc
Có thể viết những câu đơn giản để cung cấp thông tin cá nhân
Có thể viết những câu ngắn, đơn giản về những thứ yêu thích và không thích

Pre A1
Dưới 100

Có thể hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh khi nghe thấy
Có thể hiểu một số hướng dẫn dạng nói đơn giản được trình bày bằng
những cụm từ ngắn và đơn giản
Có thể hiểu một số câu hỏi đơn giản về bản thân như tên, tuổi, những
thứ yêu thích và hoạt động thường ngày
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về người khác, như tên, giới tính,
tuổi, tâm trạng, ngoại hình hoặc những thứ họ đang làm
Có thể hiểu một số mô tả rất đơn giản về vật dụng hằng ngày, như số
lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể hiểu một số đoạn hội thoại rất ngắn sử dụng những câu hỏi và
câu trả lời quen thuộc
Có thể nêu tên một số người hoặc những thứ quen thuộc, như gia đình,
động vật, vật dụng ở trường học hoặc trong nhà
Có thể đưa ra những mô tả rất cơ bản về một số đồ vật và con vật, như
số lượng, màu sắc, kích cỡ hoặc vị trí
Có thể trả lời những câu hỏi rất đơn giản bằng những từ đơn hoặc trả lời
“có/không”

Có thể đọc và hiểu một số câu đơn giản, bao gồm cả câu hỏi
Có thể hiểu một số câu chuyện rất ngắn được viết bằng ngôn ngữ rất đơn giản
Có thể viết các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể viết tên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh
Có thể sao chép từ ngữ, cụm từ và những câu đơn giản
Có thể đánh vần chính xác một số từ rất đơn giản


